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কখননো ঝনয যম নো! 
(নুফোদ কৃতজ্ঞতো- যযআন ড্রনয ম্মোননত বোআগণ) 

ভু’নভন ফযনি নে ফৃনেয ভনতো; দভকো োয়োয োনথ ফবদো মুনে নরপ্ত। এআ 

প্রফর ফোতোনয ঝোটোয ভোনঝ যফেঁনে থোকনত নর য ফৃেনটয নকছু গুণ থোকো 

েোআ। যমভন, ুন্দযবোনফ যফনে ঈঠনত নর গোছনটয ফীজ ফযআ ঈফবয ভোনটনত 

ফন কযনত নফ। কুযঅনন নঠক এ কথোটোআ ফরো অনছ: 

“ভুোম্মদ অল্লোয যূর এফং তোেঁয েযগণ ... তোযোনত এফং আনিনর তোনদয 

ফণবনো এরূ যমভন একনট েোযো গোছ মো যথনক ননগবত য় নকরয়, তঃয তো 

ি  ভজফুত য় এফং কোনেয ঈয দোেঁেোয় দৃঢ়বোনফ, েোলীনক অননন্দ 

নববূত কনয, যমন অল্লো তোনদয দ্বোযো কোনপযনদয ন্তর্জ্বোরো ৃনি কনযন...” 

[ূযো অর-পোত, ৪৮: ২৯] 

তোযোনতয ননননোি নফফযণনটয কথো এখোনন ফরো নয়নছ: 

কৃলক তোয ফীজ ফুননত যফয নরো। ফননয ভয় নকছু ফীজ নথয োন ের। 

যগুনরোয নকছু োনয়য নননে নি য় অয নকছু োনখযো যখনয় যপনর। নকছু ফীজ 

ের োথুনয ভোনটনত। অর্দ্বতোয বোনফ যগুনরো ফে নত নতআ শুনকনয় 

যগনরো। নকছু ফীজ কোেঁটোয ভোনঝ ের। ঐ ফীজ যথনক জন্ম যনয়ো গোনছয োনথ 

োনথ কোেঁটোগুনরো যফনে ঈঠনত থোনক। একভয় কোেঁটোগুনরোআ গোছগুনরোনক 

যভনয যপনর। ফোনক ফীজগুনরো ের ঈফবয ভোনটনত। যগুনরো যফনে ঈঠর ভোথো 

ঈেঁেু কনয। অয যফনে ঈনঠ তগুণ যফী য ঈৎোদন কযর। 

... এয তুরনো নরো এআ: ফীজগুনরো নরো ৃনিকতবোয ফোণী। নকছু ভোনুল যআ 

ফোণী শুনোয য য়তোননয প্রনযোেনোয় যগুনরো ন্তয যথনক ভুনছ যপনর। পনর 

এযো ইভোন অনন নো। তোআ নযননল এযো যেো োনফ নো। এনদয তুরনো নে 

নথয োনয যআ ফননরত জনভ। 

নকছু যরোক শুনোয ভয় অগ্রনয োনথ শুনন নকন্তু এনদয অগ্রন গবীযতো যনআ। 

এযো নকছু ভনয়য জনয নফশ্বো কনয নকন্তু প্রনরোবন যদখোনরআ নফেুযত নয় নে। 

এআ যেনণয যরোনকয ঈদোযণ নরো যআ োথুনয ভোনট মো অর্দ্বতোয বোনফ 
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গোছগুনরোনক যফনে ঈঠনত নদনত োনয নো। কোেঁটোমুি জনভ নে তোনদয ঈভো 

মোযো ৃনিকতবোয ফোণী শুনননছ নকন্তু থ েরনত েরনত একভয় বয় অয দুননয়োয 

যভোন অটনক নগনয় ূণবতো রোব কযনত ফযথব য়। 

নকন্তু নকছু যরোক ৎ এফং শুে হৃদয় নননয় ৃনিকতবোয ফোণী শুনন তো অেঁকনে 

ধনযনছর এফং ধধনমবয োনথ নযননল পর রোব কনযনছর। এনদয ঈদোযণ নে 

যআ ঈফবয ভোনট মো ফীজনক ফুনক নননয় ভীরুনয জন্ম যদয়। [রুক ৮: ৫-১৫] 

থবোৎ, হৃদয়নক এভন ঈফবয ভোনটয োনথ তুরনো কযো নয়নছ যমখোনন ফীজ ফন 

কযো য়। আভোভ আফন অর-ক্বোআনয়যভ / অর-পোয়োআদ গ্রনে (ৃষ্ঠো ৭০) 

এবোনফআ ফনরনছন, 

“ফোয হৃদনয়য স্বোবোনফক ফস্থোআ নে ঈফবয, এনত মো ফন কযো য় তোআ 

নজ যফনে ঈনঠ। মনদ ইভোন এফং অল্লোবীরুতো ফো তোক্বয়োয েোযো এনত 

যযোণ কযো য়, তনফ তো এভন ুনভি পর দোন কযনফ মো নফ নেযন্তন। অয মনদ 

জ্ঞতো এফং কোভনো-ফোনোয েোযো যযোণ কযো য় তোনর তোয পর নফ নতি 

এফং কটু।” 

তোআ তুনভ মখন যতোভোয ন্তযনক ইভোননয ফীনজয জনয ঈফবয কনয তুরনফ, তখন 

যআ গোছনট ুন্দয বোনফ যফনে ঈঠনফ এফং নভনি পর ধোযণ কযনফ। হৃদয়নক ঈফবয 

কযোয ঈোয়গুনরো োভনন অনরোেনো কযো নফ। 

মখন যতোভোয হৃদনয় ইভোননয ুদৃঢ় ফৃে গনে ঈঠনফ, তখন একটো দভকো োয়ো 

যতোভোয নদনক যধনয় অনফ। কোযণ ঈনয ফনণবত অয়োত নুমোয়ী, অল্লো 

ফরনছন ি গোছনট ‘কোনপযনদয ন্তর্জ্বোরো ৃনি কনয’। 

একজন দৃঢ় ভুনরনভয ভনতো অয যকোননো নকছুআ এআ ফোতোনক এতটো যেননয় 

যতোনর নো। অয এটোআ নেযন্তন ফোস্তফতো। মখন নপয‘অঈন ভুো (অ)এফং তোেঁয 

নুোযীনদয নছনন নভনযয ভরুবূনভনত ধোয়ো কযনছর তখন য ুনননদবিবোনফ 

নবনমোগ কনয: 

“ননশ্চয়আ এযো (ফনী-আযোইরযো) েুর্দ্ একনট দর। এফং তোযো অভোনদয 

যরোনধয ঈনর্দ্ক কনযনছ।” [ূযো শুঅযো, ২৬: ৫৪-৫৫] 
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এআ দভকো োয়ো যতোভোনক ভূনর ঈনেদ কনয যপনর নদনত েোআনফ। তুনভ য়নতো 

েোনযনদনক তোনকনয় নয নকছু গোছনক নজআ নে যমনত যদখনফ। যকঈ য়নতো 

ফোতোনয ধোক্কোয় ভূনর ঈৎোনটত নয় মোনফ। এযো নরো ভুনোনপনক্বযো। এনদয 

দুফবর ভরূ নজআ প্রকো নয় নে: 

“এফং যনোংযো ফোনকযয ঈদোযণ নরো যনোংযো ফৃে। এনক ভোনটয ঈয যথনক 

ঈনে যনয়ো নয়নছ। এয যকোননো নস্থনত যনআ।” [ূযো আফযোনভ, ১৪: ২৬] 

যোূর ভুোম্মোদ (ো) নফনলবোনফ ভনুোনপক্বনক এভন গোনছয োনথ তুরনো 

কনযনছন যমটো ফোতোনয োনথ োনথ ননে এফং কখননো ফো নে মোয়। (নদখনু 

অর-রু’রু’ য়োর ভোযজোন, োনদ #১৭৯১)। 

ুতযোং তোযো দনর দনর ফোতোনয ধোক্কোয় নে মোক, তুনভ তোনদয ভনতো নয়ো নো। 

ফযং, তুনভ তোনদয প্রনত নুকম্পো প্রদবন কয। অল্লোনক ধনযফোদ দো যম, 

নতনন যতোভোনক তোনদয নযণনত যথনক যেো কনযনছন এফং তোযয এনগনয় মো। 

তোনদয জনয আরোভ নছর একটো খ ভোত্র, এ প্তোনয অকলবণ! 

মখন ফোতো ফুঝনত োযনফ যম, যতোভোনক এবোনফ ভোনট যথনক যোনয তুনর 

যপরো ম্ভফ নয়, তখন য অনযো ূক্ষ্ণ েো ফরন কন কযনফ: য যেিো কযনফ 

যতোভোয োতোগুনরো যকৌনর ঝনযনয় নদনত। নকন্তু য যতোভোনক ফগুনরো োতো 

একোনথ ঝযোনত ফরনফ নো। 

কোযণ যটো যতো তোয দুযনবনি প্রকো কনয যদনফ। ফযং তখন যআ ফোতো 

ভৃদুবোনফ ফআনফ মোনত কনয যতোভোয একটো োতো ঝযোনত োনয, তোযয 

অনযকটো, তোযয অনযকটো - মতেণ নো তুনভ োতোীন ফৃনে নযণত । 

ঈস্তোদ োআনয়যদ কুতুফ এটো ুন্দযবোনফ ফযোখযো কনযনছন: 

“... যকোননো অদনবয নে ফস্থোন যনয়ো যগোষ্ঠীয প্রনত োকফনগবয অেযণ 

এভন য় যম, তোযো ফভয় কূটনকৌনরয ভোধযনভ যআ অদনবক যগোষ্ঠীনক 

তোনদয দৃঢ় ফস্থোন যথনক শুধু োভোনয নফেুযত কযনত েোয়। 

তোযো এয ভোধযনভ একটো ভনঝোতোভূরক ভোধোনন অনত েোয়। নকছু জোগনতক 

ুযস্কোনযয নফননভনয় তোযো তোনদযনক যফোকো ফোনোনত যেিো কনয। এভন নননকআ 

যনয়নছ মোযো বোনফ যম তোযো তোনদয অদনবয জনয রেনছ নকন্তু ফস্তুত তোনদযনক 
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ভনঝোতো অয অনয ছদ্মনফন তোনদয অদব যথনকআ নফেুযত কনয যদয়ো 

নয়নছ। 

 

কোযণ তোযো অদবনক জরোিনর যদয়ো এআ ভনঝোতোগুনরোনক ফে কনয যদনখ 

নো। তোআ নফনযোধীে তোনদযনক প্রকোযবোনফ অদব তযোগ কযনত ফনর নো। 

ফযং এনদনক যনদনক োরকো নযফতবন কযনত নুনযোধ কনয মোনত ঈবয়ে 

ভোঝখোনন নভনরত নত োনয। 

যম ভোনুলনট অদনবয নে রেনছ য়তোন তোেঁনক যধোেঁকো নদনত ফনর, কতৃবনেয 

োনথ োভোনয ভনঝোতোয ভোধযনভ যতো তুনভ যতোভোয অদবনক অনযো োভনন 

এনগনয় নননয় যমনত োযনফ। নকন্তু নথয শুরুনত যম নফেুযনত খুফ োভোনয য়, 

নথয যনল তো-আ নফোর নয় যদখো যদয়। 

অদনবয তোকোফোীযো অোতদৃনিনত েুর্দ্ যকোননো নফলনয় অ কযনত যোনজ 

য়োয য অনর যখোননআ যথনভ যমনত োনয নো। কোযণ এযয মখনআ এক 

ো ননছনয় মোয়োয ফস্থো ৃনি নফ তখনন যটো যঠকোনত তোয ভনঝোতোয় 

অোয আেো অনযো ফৃনে োনফ। তোআ কতৃবে এআ অদবফোদীনদযনক নত 

ন্তবনণ এফং রভোন্বনয় তোনদয অদব যথনক টরোনত থোনক...” 

তোআ এআ পোেঁনদ ো নদনফ নো। ফোতোনয ভুনখ একটো োতোনক ঝযনত যদনফ নো। 

যমবোনফ যূরুল্লো (ো) ভুনোনপক্বনক ফোতোনয োনথ নুনয় েো গোনছয তুরনো 

নদনয়নছন যতভনন বোনফ ভু’নভননক যখজুয গোনছয োনথ তুরনো কনযনছন। কোযণ 

যখজুয গোনছয োতো কখননো ঝনয নো। (নদখনু অর-রু’রু’ য়োর ভোযজোন, 

োনদ #১৭৯২) 

ফোতো মতআ তীব্র যোক নো যকন তোয োভনন ভুনরভ শুধু দোেঁনেনয়আ থোনক নো, 

ফযং ফ োতো যভনর ভোথো ঈেঁেু কনয থোনক। ফোতো মত তীব্র নফ যতোভোয 

োতোগুনরোনক অনযো ি কনয অেঁকনে ধযনফ। অয এ জনযআ যতো যতোভোয 

নফরুনে ফোতোনয এত যেোব ! 

“তোযো তোনদযনক োনস্ত নদনয়নছর শুধু এ কোযনণ যম, তোযো প্রংনত, যোরোন্ত 

অল্লোয প্রনত নফশ্বো স্থোন কনযনছর” [ূযো ফুরুজ, ৮৫: ৮] 
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নকন্তু এআ ফোতো তোয যেোনবয যছনন নবন্ন কোযণ দোেঁে কনযনয় এআ ফোস্তফতোনক 

রুনকনয় যোখনত যেিো কযনফ। য দোফী কযনফ এআ যোগ অনর যতোভোয নফরুনে 

নয়। এআ যোগ যতো যকফর ঈগ্রফোদ, জনিফোদ নকংফো নয যকোননো নকছুয নফরুনে। 

নকন্তু তয কথোটো নে মোনদযনক য ভূনর তুনর যপরনত োনয নো, মোনদযনক 

তোনদয অদব যথনক এক নফন্দু টরোননো মোয় নো ঐফ ভুনরভনদযনক য বোনয 

ছন্দ কনয। অয মখন গোছটো একটো োতো তযোগ কযনত স্বীকোয কনয 

তখন যআ ফোতো অনযো যযনগ মোয়। অয মখন এআ ফোতো যোগনত থোকনফ, 

তখন অল্লো যতোভোনক ুযস্কৃত কযনফন: 

“...এফং তোনদয এভন দনে মো কোনপযনদয ভনন যরোনধয কোযণ য় অয 

ত্রুনদয ে যথনক তোযো মো নকছু প্রোপ্ত য়- তোয প্রনতযকনটয নযফনতব তোনদয 

জনয নরনখত য় যনক অভর। ননঃনন্দন অল্লো ৎকভবীর যরোকনদয ক নি 

কনযন নো।” [ূযো অত-তফো, ৯: ১২০] 

তোআ মখন প্রফর অনরোন ফোতো ফআনফ তখন বয় য নো। ফযং তোয যেোনখ 

যেোখ যোনখো অয: 

“...ফর, যতোভযো অনরোন ভযনত থোক।” [ূযো অনর আভযোন, ৩: ১১৯] 

ঐ োতোগুনরো নে অল্লোয তযপ যথনক যতোভোয প্রনত অভোনত। অল্লো 

যতোভোনক এগুনরোয যেণোনফেণ কযনত নদনয়নছন। মনদ তনুভ তোয নখয়োনত কয 

তনফ যতোভোনক এভন ভোনুল দ্বোযো নযফতবন কনয যদয়ো নফ মোযো তোনদয 

অভোনত যেো কযনফ। 

“য ভুনভনগণ, যতোভোনদয ভনধয যম স্বীয় দ্বীন যথনক নপনয মোনফ, নেনয অল্লো 

এভন ম্প্রদোয় ৃনি কযনফন, মোনদযনক নতনন বোনরোফোনফন এফং তোযো তোেঁনক 

বোনরোফোনফ। 

তোযো ভুরভোননদয প্রনত নফনয়-নম্র নফ এফং কোনপযনদয প্রনত কনঠোয নফ। 

তোযো অল্লোয নথ নজোদ কযনফ এফং যকোননো নতযস্কোযকোযীয নতযস্কোনয বীত 

নফ নো। এনট অল্লোয নুগ্র-নতনন মোনক আেো দোন কনযন। ...” [ূযো অর-

ভো’আদো, ৫: ৫৪] 

 



     

     

darulilm.org 

এআ অয়োতনট খুফ ংনেপ্ত বোনফ গোছ এফং োতোগুনরোয ফণবনো যদয়। এটোনক 

ফীজ এফং োতোয় নফনেলণ কযো মোক। 

ম্পূণব গোছনট নে দ্বীন। 

যতোভোয ন্তনয অল্লোয জনয বোনরোফোোয ফীজ যথনক এআ গোছনট ংকুনযত 

নফ। অত-তুপো অর আযোনক্বয়ো নোনভ আভোভ আফনন তোআনভয়যোয একনট ুন্দয 

প্রফি যনয়নছ। ভোজভু অর পোতয়োয দভ খনেয শুরুনত এনট োয়ো মোনফ। 

যখোনন নতনন এআ অয়োনত ঈনল্লনখত বোনরোফোোয কথো ফযোখযো কযনছন 

এআবোনফ, 

“অল্লো এফং তোেঁয যূনরয জনয বোনরোফোো নে ইভোননয নফবোচ্চ 

ধফনিযগুনরোয ভনধয একনট এফং ইভোননয নফবোচ্চ ভূরনীনত। কোমবত এনটআ দ্বীননয 

কর অভনরয ভূর নবনি... ভুো এফং ইো (অ)এয ফনণবত বোলয নুমোয়ী, 

অভোনদয ূফবফতবী দুনট জোনত, আহুনদ এফং খৃস্টোননদয প্রনত যযনখ মোয়ো নফবোিভ 

ঈনদ নে হৃদয়, ভন এফং নদেো দ্বোযো ফবোন্তকযনণ অল্লোনক বোনরোফোো। 

এটোআ আব্রোীনভয (অ)দ্বীননয অক্বীদোয োযকথো মো তোযোত, আিীর এফং 

ক্বুযঅননয অআননয ননমবো।” 

অল্লোয জনয বোনরোফোোআ নে যআ ফীজ মো যথনক প্রনতনট কোজ এফং নফশ্বো 

- প্রনতনট োতো এফং পর- ংকুনযত য় অয এজনযআ এআ বোনরোফোোটোআ এ 

অয়োনত ফবপ্রথভ ঈনল্লখ কযো নয়নছ। 

তোযয অভযো রোব কযফ যআ ফীনজয প্রথভ পর, য়োরো’ এফং ফোযো’: 

‘ভুরভোননদয প্রনত নফনয়-নম্র নফ এফং কোনপযনদয প্রনত কনঠোয নফ’। আভোভ 

আফনন তোআনভয়যো / এ নফলনয় ফণবনো কনযন, 

“ভোনুল মোনক বোনরোফোন তোয বোনরোফোোয ভোনুলনক বোনরোফোন, য মো ঘৃণো 

কনয তো ঘৃণো কনয, তোয নমোগীনদয প্রনত নফশ্বস্ত থোনক, তোয ত্রুনদয প্রনত 

ত্রুবোফ যোলণ কনয... তোআ এআ নফলনয় তোযো ঈবনয়আ এক।” 

জ বোলোয় ফরনর, ফোতোনয প্রথভ কোজ নে যতোভোয এআ োতোনট ঝনযনয় 

যদয়ো মোনত কনয যতোভোয ভনন ত্রু অয ফিুয ভোনঝ নফবোজন যযখোটো স্পি 

নয় নে। একফোয মখন তুনভ যতোভোয ত্রুনক ফিু বোফনফ, যতোভোয ত্রুয কোজ 
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তখনন ম্পন্ন নয় মোনফ। তোআ কখননো এআ োতোনট ঝনয যমনত নদনফ নো। কখননো 

নো! 

এয নযয োতোনট নে নজোদ: “...তোযো অল্লোয নথ নজোদ 

কযনফ...” স্পিতআ এআ োতোনটনক ফোতো নযগুনরোয যেনয় যফী ঘৃণো কনয। 

যকন তো যফোঝোয জনয এআড এয কথো বোনফো। এটো যীযনক যভনয যপরোয জনয 

কী কনয? এআড নকন্তু যোনয যীযনক অরভণ কনয নো ফযং এনট যীনযয 

যযোগ প্রনতনযোধ েভতোনক থবোৎ যীনযয ‘প্রনতযেো ফোননী’যক অরভণ কনয 

মোনত কনয নযোনয যযোগ জীফোণু যকোননোযকভ ফোধো ছোেোআ অরভণ কযনত োনয। 

এআ যীযটো নে ভুনরভ ঈম্মোয ভনতো। 

নজোদ নে এয যযোগ প্রনতনযোধ ফযফস্থো মোয ভোধযনভ য অরভণকোযীনদয যথনক 

নননজনক যেো কনয। অয যআ ফোতো/যকোয নে এআডনয ভনতো মো 

প্রনতনযোনধয এআ স্পৃোটোনক যভনয যপরোয জনয কোজ কনয মোনত কনয ভুনরভ 

ঈম্মোনক অরভণ এফং দখর কনয যনয়ো জ নয় মোয়। 

এআ কোযনণআ োআনয়যদ কুতুফ, অব্দুল্লো অমমোভ, অম-মোযক্বোয়ী, োআখ 

োভো প্রভুখনদয ভনতো যরোকনদযনক অজ দোনফরূন নেনত্রত কযো য়। কোযণ 

এযো প্রনতনযোনধয যআ যেতনোনক ধোযণ কনযন। অয তোআ যতোভোয এআ োতোনট 

ঝনযনয় নদনতআ ফোতো ফনে যজোনয ফআনফ। এআ পোেঁনদ ো নদ নো। ভনন 

যযনখো: এআড! 

নযননল ুদৃঢ় ফৃে যটোআ মো “যকোননো ননন্দোকোযীয ননন্দোয় বীত নফ নো” 

ফস্তুত ফৃেনট নতযস্কোয ফো ননন্দোয় প্রবোনফত নফ। নকন্তু যবোনফ নয়, যমভননট 

অো কযো নয়নছর! যটো যকভন নফ ? মখন ফোতো যতোভোয োতোগুনরো 

ঝনযনয় নদনত েোয়- মখন ‘য়োরো এফং ফোযো’ অয নজোনদয ধোযণোনক অেঁকনে 

ধনয যোখোয কোযনণ য যতোভোনক অরভণ অয নতযস্কোয কনয তখন আভোভ আফন 

তোআনভয়যোয বোলোয় যতোভোয প্রনতনরয়ো নফ এভন: 

 



     

     

darulilm.org 

“মোয হৃদয় অল্লোয জনয বোনরোফোোয় নযূণব য নয কোনযো ভোনরোেনো ফো 

নতযস্কোনয দনভ মোয় নো ফযং এগুনরো তোনক অনযো িবোনফ দ্বীননক অেঁকনে 

ধযনত যপ্রযণো যমোগোয়...” 

ফননল এআ অয়োত অভোনদযনক যআ গুরুত্বূণব তথযনট যদয় যম কুযঅননয এআ 

নেোগুনরোয প্রনত ৎ থোকনত োযো নরো, ‘অল্লোয নুগ্র-নতনন মোনক আেো 

দোন কনযন’। ফোতোনয নফরুনে ভোথো ঈেঁেু কনয দোেঁনেনয় থোকনত োযোটো 

ম্পূণববোনফ অল্লোয একটো নুগ্র। একটো গোছনক যোজো নয় দোেঁে কনযনয় 

যোখনত ফো ধুরোয় নভননয় যদয়োয ফযোোনয অল্লোআ ফবভয় েভতোয নধকোযী: 

“যতোভযো যম ফীজ ফন কয, য ম্পনকব যবনফ যদনখছ নক? যতোভযো তোনক 

ঈৎন্ন কয, নো অনভ ঈৎন্নকোযী? অনভ আেো কযনর তোনক খেকুটো কনয নদনত 

োনয, তঃয নয় মোনফ যতোভযো নফস্ময়োনফি।” [ূযো য়োনক্বয়ো, ৫৬: ৬৩-

৬৫] 

যল নফলয়নট খুফআ গুরুত্বূণব। কোযণ যূরুল্লো (ো)অভোনদযনক তকব কনযনছন 

যম যল মোভোনোয় কোনযো ফদনর মোয়োটো খুফ জ নয় েনফ। ভোনুল েোন নে 

এফং নননজনদয দুফবরতোয কোযনণ খুফ দ্রুত তযনক তযোগ কযনফ। নতনন 

(ো)ফনরন: 

“ুনরুত্থোন নদফনয অনগ, যোনতয িকোনযয ভনতো নপতনো অনফ মোয ভোনঝ 

একজন ভোনুল ভ’ুনভন নয় ঘুভ যথনক ঈঠনফ অয কোনপয নয় ঘুভোনত মোনফ, 

অফোয ভ’ুনভন নয় ঘুভোনত মোনফ অয কোনপয নোনফ যজনগ ঈঠনফ।” 

এআ ধযননয ঘটনোগুনরো নে নকছু জোনো ফো গোনয়ফী ঘটনোয পর মো অভযো 

ভোনুনলযো য়নতো নঠক ঈরনি কযনত োযফ নো। তনফ, কুযঅন এফং ুন্নোনত 

এভন নকছু ফযফোনযক ঈোয় ফনর যদয়ো অনছ মোয োোনময অভযো 

ভোনফবযতোয আনতোনয নঠক নে থোকনত োনয। 

এখোনন অভযো শুধু দুনট ঈোয় অনরোেনো কযফ এফং দুনটআ একনট ভজফুত ফৃনেয 

দৃঢ়তোয ফবপ্রথভ তবনটয ঈয অনরোকোত কনয: ঈফবয জনভ- একনট ুস্থ হৃদয়। 

যূরুল্লো (ো) ভক্কোয় মখন কনঠনতভ যীেোয ভধয নদনয় মোনেনরন তখন তোেঁয 

প্রনত নোনমরকৃত ূযোভূনয ভূর নফলয় নছর ূফবফতবী নফীনদয কোননন। আরোনভয 



     

     

darulilm.org 

জনয কনঠন যীেোয ম্মুখীন যম নতননআ প্রথভ নন, ফযং মুনগ মুনগ এভন অনযো 

নননকআ নছনরন, এটো যফোঝোননোআ নছর এয ঈনেয। 

একআ োনথ অনগয নফীযো কীবোনফ এফ যীেোয যভোকোনফরো কনযনছনরন য 

নেো তোেঁনক এয ভোধযনভ যদয়ো নের। ভক্কোয নফনদয ঘনঘটোয় অেন্ন 

নদনগুনরোনত এআ আনতোনয গল্পগুনরো যূরুল্লো (ো)এফং োোনফনদয ভননোফর 

দৃঢ় কযনত নফোর বূনভকো যযনখনছর। এআ কথোনটআ নননভোি অয়োনত প্রনতপনরত 

য়, 

“অয অনভ যূরগনণয ফ ফৃিোন্তআ যতোভোনক ফরনছ, মোয দ্বোযো যতোভোয 

ন্তযনক ভজফুত কযনছ। অয এবোনফ যতোভোয ননকট ভোতয এফং 

ইভোনদোযনদয জনয নীত  স্মযণীয় নফলয়ফস্তু এননছ।” [ূযো হুদ, ১১: 

১২০] 

একআবোনফ প্রথভ নদককোয ভুনরভনদয যআফ কনঠোয যীেোয নদনগুনরোয 

োোোন আনতো, নফনলবোনফ যআ কর ভুনরভনদয আনতো ধযয়ন কযোটো 

ঈকোযী নত োনয মোযো তোনদয ভনয় যকোননো নো যকোননো প্রকোনযয োী 

বূনভকোয় ফতীণব নয়নছনরন। ননক ভয় যকোননো একটো নযনস্থনতনত অভোনদয 

কযণীয় ফুনঝ ঈঠনত অভযো ঘন্টোয য ঘন্টো ধনয নপক্বনয ফআ ঘোেঁনট যমখোনন 

শুধুভোত্র ৎকভবীরনদয জীফনী নেআ তোনদয ফযনিত্বনক অত্মস্থ কযোয ভোধযনভ 

অভোনদয কযণীয় ন কনি অনযো বোর নদকনননদবনো যনত োনয। ‘োপোোত নভন 

ফয অর ঈরোভো’(অনরভনদয ফনযয োতো যথনক) নোভক োধোযণ ফআনটনত 

যরখক ফনরন: 

“নননজয ভনধয ৎগুনণয নফকো ঘটোনত এফং ভৎ ঈনেনয কি  তযোগ 

স্বীকোনযয ভোননকতো ধতযী কযোয একনট বোনরো ঈোয় নে যআ কর 

অনরভনদয জীফনী েো মোযো তোেঁনদয নজবত ‘আরনভয ঈয অ’ভর কনযনছন। 

ভৎ ঈনেনযয জনয ধযফোনয়য োনথ তযোগ স্বীকোয কনয মোয়ো অনরভনদয 

দোঙ্ক নুযনণয যেনত্র তোনদয জীফনী েোটো আনতফোেক প্রবোফ যপনর। ফরো 

নয় থোনক এআ কোনননগুনরো নে অল্লোহ য যআ কর ধনয মোয ভোধযনভ 

অল্লোহ  তোেঁয নপ্রয়োত্রনদয ন্তযনক ুনস্থয যোনখন। 
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আভোভ অফু োননপো ফনরন, 

“অনরভনদয জীফনী এফং তোেঁনদয গুণোফনর ধযয়ন অভোয কোনছ ‘আরনভয যেনয় 

যফী নপ্রয় কোযণ এগুনরো তোেঁনদয েনযত্র ফণবনো কনয।” 

তোআ ৎকভবীরনদয জীফনী ধযয়ন, তোেঁনদয ফযনিত্ব এফং েনযত্রনক অন কনয 

যনয়ো ন্তযনক নিোরী এফং জীফন্ত কযোয একনট বোনরো ঈোয়। এনট ইভোন 

এফং ‘আরনভয ফীজ ফননয জনয ন্তযনক ঈফবয কনয যতোনর। তোনর যকোথো 

যথনক শুরু কযো ঈনেত? 

োআখ আফনন অর জোমী োআদ অর খোনতয গ্রনেয ৬০ ৃষ্ঠোয় ফনরন, 

যূরুল্লো (ো) এফং তোেঁয োোনফনদয জীফনী যথনকআ ফনেনয় যফন ঈকোযী 

জ্ঞোন জবন কযো ম্ভফ। 

ন্তযনক দৃঢ় কযোয নদ্বতীয় ঈোয়নট অনযো জ: শুধু যতোভোয যব্ব এয কোনছ 

েো! ঈনম্ম োরোভো (যো) যক একফোয নজনজ্ঞ কযো নয়নছর যূরুল্লো 

(ো)নকোন দুঅনট ফনেনয় যফন কযনতন। ঈিনয নতনন ফনরন: 

“নোয ফনেনয় যফন কযো দু‘অনট নছর:  ন্তয ভূনয ননয়ন্ত্রণকোযী, অভোয 

ন্তযনক যতোভোয দ্বীননয ঈয নস্থয কনয দো। (আয়ো ভকু্বোনল্লফোর ক্বরুুফ, োনব্বত 

ক্বরনফ ‘অরো দ্বীননক)” 

এআ দুঅনট োযোনদন ফভয় বযো কযো ঈনেত। কোনজ মোয়োয ভয় নকংফো 

স্কুনরয ফোযোন্দো নদনয় োেঁটোয ভয় মখনআ ুনমোগ োয়ো মোয় তখনআ এআ জ 

দুঅনট ুনযোফৃনি কযোয বযো কযো ঈনেত। 

গুপ্তধননয ভনতো এআ দুঅনটনক অেঁকনে যোখো ঈনেত এফং ফবদো এনটনক যঠোেঁনটয 

ডগোয় যযনখ ন্তযনক আরোনভয োনথ ংমুি কনয যোখো ঈনেত। এটো খুফআ 

জ য়ো নে এটো মোনদয খুফ প্রনয়োজন তোনদয নননকআ এনটনক ফনরো 

কনয। 
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তোআ হৃদয়নক নস্থয এফং ুস্থ যোখোয ভোধযনভ, ন্তনযয জনভনক ঈফবয যোখোয 

ভোধযনভ যতোভোয নকেনক দুৃঢ় কনযো। অয ভজফুত নকেনফনি গোছগুনরোয 

োখো-প্রোখোআ একনদন অকো যছোেঁয়: 

“নফত্র ফোকয নরো নফত্র ফৃনেয ভনতো। তোয নকে ভজফুত এফং োখো অকোন 

ঈনত্থত।” [ূযো আফযোনভ, ১৪: ২৪] 

অয মখন যতোভোয োখো-প্রোখো অকো যছোেঁনফ, তখন যকঈ যতোভোয োতো মবন্ত 

যৌেঁছুনতআ োযনফ নো। তোযো যতোভোনক ফন্দী কযনত োনয, যতোভোনক তযো কযনত 

োনয নকন্তু তোযো কখননো এ কথো ফরনত োযনফ নো যম, তোযো যতোভোয োতো 

ঝযোনত যনযনছর...! 

তোনযক যভোন্নো 

ফুধফোয, ৪ পয ১৪৩৩/ ২৮ নডনন কয, ২০১১ 

প্লোআভোঈথ কোনযকনোর পযোননরনট 

অআনোনরন আঈননট- যর#১০৭ 


